
Šis dokumentas neatspindi konkrečios darbuotojų draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. 
Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Keleivių nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklėse Nr. 002 (2012-12-19 redakcija, galioja nuo 2013-02-02)
• Keleivių nelaimingų atsitikimų draudimo liudijime

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas atlygina žalą, kai kelionės transporto 
priemone metu nukenčia vairuotojas ir / ar keleivis. 

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

 Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susita-
rimu kiekvienam apdraustajam atskirai. 

 Tiksli draudimo suma nurodyta draudimo liudijime. 

Žala yra atlyginama, kai:
 Vairuotojas ir / ar keleivis patiria šiuos kūno sužalojimus 

(traumas) kelionės transporto priemone metu:
- kaulų lūžius ir dėl to turėtas operacijas,
- išnirimus: delnakaulių, pėdos pirštikaulių, plaštakos 

pirštikaulių, padikaulių, riešo, alkūnės, peties, čiurnos, 
kelio, klubo sąnario,

- galūnių arba jų funkcijų netekimą,
- regos, klausos organų traumas ir jų padarinius,
- centrinės nervų sistemos pažeidimus ir jų padarinius,
- galvinių ir periferinių nervų pažeidimus,
- paviršinių minkštųjų audinių, raiščių, sausgyslių, raume-

nų traumas,
- krūtinės ląstos organų (kvėpavimo, širdies ir krauja-

gyslių sistemos) traumas ir jų padarinius,
- pilvo ertmės (virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės 

sistemos) organų traumas ir jų padarinius.
 Vairuotojas ir / ar keleivis apsinuodija dėl avarijos, katas-

trofos ar gedimų kelyje.
 Vairuotojas ir / ar keleivis miršta dėl patirtų kūno sužalo-

jimų (traumų) kelionės transporto priemone metu.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Žalos išmoka nemokama, jeigu vairuotojas ir / ar keleivis:
 būna apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medžiagų ir todėl 

patiria kūno sužalojimų (traumų) ar apsinuodija,
 nusižudo, 
 tyčia sukelia žalą,
 patiria kūno sužalojimą (traumą) ar miršta dėl ligos arba 

ligos sukeltų priepuolių, 
 patiria kūno sužalojimą (traumą) tos organizmo dalies, 

kuri iki tol buvo pažeista ligos arba per vienų metų lai-
kotarpį buvo patirtas kūno sužalojimas (trauma), išskyrus 
daugybinius kūno sužalojimus (traumas),

 kreipiasi į medicinos įstaigą, tačiau nėra šviežio kūno suža-
lojimo (traumos) ar apsinuodijimo požymių,

 neturi įvykį patvirtinančių dokumentų,
 turi psichinę traumą ir dėl jos išsivysčiusi ar paūmėjusi liga, 

reaktyvinė būsena,
 patiria kūno sužalojimą (traumą) muštynėse, masiniuose 

neramumuose, susijusį (-ią) su atominės energijos povei-
kiu, karu ar jam prilygintais veiksmais bei terorizmu,

 važiuoja su vežėju, kuris neturi teisės transporto priemo-
ne vežti keleivių, ir dėl šio pažeidimo įvyksta eismo įvykis,

 važiuoja su vežėju, kuris neturi licencijos keleiviams vežti.
 

KELEIVIŲ NELAIMINGŲ  
ATSITIKIMŲ DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas 

Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo 
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo 
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

 Bendra išmokų suma negali viršyti pasirinktos rizikos 
draudimo sumos per vienus sutarties metus. 

 Jei apdraustasis miršta dėl kūno sužalojimo (traumos), už 
kurį jau buvo išmokėta išmoka, tada ji išskaičiuojama iš 
draudimo sumos, mokėtinos dėl apdraustojo mirties.

 Transporto priemonei sustojus dėl avarijos, katastrofos 
ar gedimo, keleiviai ir ekipažas yra apdrausti transporto 
priemonės stovėjimo vietoje, 5 metrų spinduliu aplink 
transporto priemonę.
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KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 Draudimo apsauga galioja Lietuvoje ir draudimo liudijime nurodytose teritorijose.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•  Per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ apie pasikeitusią riziką. 
• Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms.
• Atsitikus draudžiamajam įvykiui surašyti įvykio aktą, nurodant įvykio datą, vietą ir aplinkybes.
• Per 30 kalendorinių dienų „Lietuvos draudimui“ raštu pranešti apie įvykį.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Įprastinis keleivių nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimas sudaromas 12 mėnesių. Draudimo apsauga įsigalioja nuo lipimo į transporto 
priemonę pradžios, bet ne anksčiau liudijime nurodytos datos, jei iki tos dienos draudimo įmoka yra apmokėta (jei draudimo sutartyje 
nenumatyta kitaip). 

Draudimo apsauga baigiasi apdraustiesiems išlipus iš transporto priemonės galutiniame apdraustojo kelionės
punkte, bet ne vėliau draudimo liudijime nurodytos datos, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į 
artimiausią skyrių.

KADA IR KAIP MOKU?

Mokama visa draudimo įmoka vienu kartu arba skaidoma į dalines įmokas.

Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite nustatyti, kad jos būtų apmokėtos automatiškai),
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• AB Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.


